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O víkendu 25. a 26. března 2006 se
opět po roce rozezní v sále kulturní-
ho domu Charbulova 3 v Brně zvo-
nivé dětské hlásky. V tento den se
zde střetnou ti nejlepší z dětských
zpěváčků regionu Brněnska a širší-
ho Brněnska. 
Propozice a přihláška do soutěže
jsou ke stažení na internetové
adrese: www.folklornet.cz
Soutěžící bude doprovázet, jak už
jsme si v posledních letech zvykli,
cimbálová muzika Ponava z Brna.
Výkony bude posuzovat odborná
porota ve složení:

Jindřich Hovorka, Václav Kovářík,
Pavel Kováč, Oldřich Krejčiřík a Jan
König.
Hostem soutěže bude jeden z vítězů
„Zpěváčků“ ve Velkých Losinách
z minulých ročníků. 
Soutěž pro děti připravili jako kaž-
doročně členové souboru Májek ve
spolupráci se Sdružením přátel folk-
loru v Brně za podpory města Brna
a ÚMČ Černovice.
Těšíme se na hojnou účast!

M.Z.

MASOPUSTNÍ OBDOBÍ

Za oknem stále sněží, děti na kopci
sáňkují a rodiče pomalu zapomínají
na shon, který jim vánoční svátky
přinesly. V některých domácnostech
ještě voní vánoční stromečky
a maminky nabízí zbytky dobrého
cukroví. Sotva se přehoupl Nový
rok, pak oslava Tří králů, už je tady
období masopustního veselí, bálů
a maškarních karnevalů. S úctou
vzpomínáme na předvánoční
a vánoční koncerty dětských soubo-
rů, které se opět tak vydařily.
Zvláštní atmosféru mají vždy kon-
certy v kostelích – a nebylo jich na
sklonku roku 2005 v Brně málo. 
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Některé soubory slavnostně oslavily na konci
roku výročí svého založení, jiné křtily nová CD.
Do nové plesové sezóny chystáme opět krás-
né nažehlené kroje a tajně doufáme, že to naše
dítě bude nejkrásnější. Vždyť setkání na dět-
ských krojových bálech je příležitostí nejen ke
společenskému setkání dětí a vedoucích z růz-
ných souborů, ale i možností naučit se nějaký
tanec z jiné oblasti. Vedoucí souborů v tomto
období již vybírají písně pro svoje nejlepší zpě-
váčky, aby se co nejlépe umístili v pěveckých
soutěžích, připravují nové choreografie, se kte-
rými se v roce 2006 představí. 

Přeji všem vedoucím v roce 2006 hodně tvůr-
čích myšlenek, dobrou notu, hodné děti a pro
všechny zdraví a štěstí.

Bohuslava Hamáková -
dětská sekce SPF v Brně

Organizace Spojených národů pro vzdě-
lání, vědu a kulturu, známá spíše pod
svou zkratkou UNESCO, uděluje od
roku 1991 každý druhý rok výjimečným,
zachování hodným a na existenci ohro-
ženým jevům z oblasti lidové kultury titul
„Mistrovské dílo ústního a nehmotného
dědictví lidstva“. Každý členský stát
UNESCO má možnost předložit vždy
jen dva návrhy, které pak posuzuje
mezinárodní porota, složená z předních
etnologů, sociologů, umělců a dalších
odborníků a znalců lidové kultury ze
všech kontinentů. Součástí návrhu musí
být konkrétní plán způsobů a akcí na
podporu zachování daného jevu vč. roz-
počtu finančních prostředků, které se

Valašský soubor Vsacan ve spolupráci s Valašským folklorním sdružením, Folklorním sdru-
žením ČR a městem Vsetín připravili na 1. a 2. dubna 2006 školení pro odzemkáře a zájem-
ce o tento mužský lidový tanec.
Školení proběhne v kulturním zařízení Sychrov ve Vsetíně pod vedením lektorů zvučných
jmen jako např. Jiří Parduba, František Růžička, Jiří Stanovský, Pavel Tomeček, Jiří Martínek
a další. Kromě získávání teoretických znalostí bude v náplni školení také spousta praktického
tančení a ukázek ze soutěží a festivalů na videodokumentech a filmech.
Přihlášky a podrobnější informace o kurzovném a možnostech ubytování získáte na
adrese: President valašského souboru Vsacan pan Oldřich Štroblík
Rokytnice 464 • 755 01 Vsetín • tel.: 724 245 945
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členský stát zavazuje k tomu účelu
věnovat. Návrh sám musí odpovídat
velmi obsáhlým kritériím, musí být dopl-
něn mnoha přílohami, desetiminutovým
videopořadem, představujícím daný jev,
doporučen jeho nositeli a podepsán čle-
nem vlády členského státu.
V roce 2005 Česká republika předloži-
la svůj návrh poprvé a navrhovaným
jevem byl slovácký verbuňk.
Práce na tomto dokumentu a jeho přílo-
hách v rámci Národního ústavu lidové
kultury ve Strážnici trvala půl druhého
roku. Iniciátorem byl PhDr. Karel
Pavlištík, CSc. ze Zlína a s ním na návr-
hu pracovali Mgr. Jitka Matuszková,
PhD. z Brna, Mgr. Jan Miroslav Krist

OCENùNÍ
SLOVÁCKÉHO VERBU≈KU

a vedoucí úseku nehmotné lidové kul-
tury Národního ústavu ve Strážnici Mgr.
Jan Blahůšek za vydatné pomoci Mgr.
Michala Beneše, CSc., který byl done-
dávna  pracovníkem ministerstva kultu-
ry ČR, pověřeným stykem s UNESCO.
Návrh byl úspěšný a 25. listopadu 2005
byl v sídle UNESCO v Paříži zástupci
České republiky předán dokument
osvědčující, že slováckému verbuňku
byl titul udělen. 
Nyní čeká tvůrce návrhu a okruh jejich
spolupracovníků při bádání o verbuňku
a při působení pro jeho zachování a roz-
voj mnoho práce na realizaci navrže-
ných opatření a akcí.

NÚLK 
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případných dluhů za minulý rok a zaplacení
členských příspěvků za rok 2006. 
Variabilní symbol při placení příspěvků je:
XXOPO6AABB - XX je číslo souboru -
(zůstává stejné po celou dobu členství)
OP je rok, od kterého platíte (např. rok 2004
je 04), 06 je poslední rok, za který platíte
AA je počet dospělých a dorostu nad 16 let,
BB je počet dětí do 16 let.
V případě placení převodem na náš účet
č. 55939621/0100 uveďte výše uvedený
variabilní symbol. Rovněž v případě placení
složenkou uveďte tento variabilní symbol.
V něm upřesněte počty členů, jinak je symbol
k ničemu. V případě nejasností se ozvěte,
nejlépe na mobil nebo e-mail.
Bližší informace na tel. č. 724 200 049 nebo
na sekretariátu SPFvB – tel. č. 548 535 765.

Ing. Jiří Vicena,
hospodář Sdružení přátel folkloru v Brně,

mobil: 724 200 049, e-mail: vicena@luwex.cz

Tak jako k zimě patří sníh a mráz, tak ní patří i čas plesů a bálů.  Obce, hasiči, myslivci, kantoři,
sokolové i orli, baráčníci, politické strany – ti všichni pořádají své bály a plesy. Snad jen milicio-
náři už je nepořádají, protože už nejsou. Příznivci lidového umění vyznávají především svoje plesy
a bály valašské, hanácké, slovácké, lašské, staročeské a kdoví jaké ještě. 
Pro snazší orientaci jsme se snažili – ty akce, které jsou nám známé – uspořádat do
uceleného přehledu: 

21.1. 20:00 Slezský krojovaný bál Opava - Kulturní dům „Bunkol“
21. Krojový ples Hodonín - Dům kultury
58. Krojovaný ples Ratíškovice

19:30 1.Ostravský krojovaný bál Ostrava - Kulturní dům „Akord“
Krojovaný ples Prušánky
Staročeský ples Kamenný Újezd
Dolňácký ples Svatobořice-Mistřín 

19:00 Valašský bál Slavičín - sokolovna   
20:00 Krojový ples Šardice - Obecní hala „U Orla“ 
20,00 1. Československý bál Praha - Obecní dům

22.1. 3. Dětský krojovaný ples Ratíškovice

28.1. 19:00 57. Valašský bál Brno - Společenské centrum „Dominik“
Folklorní ples Ševětín
Krojový ples Moravská Nová Ves
Staročeský bál Rokycany

20:00 Sósedské bál Velká Bíteš - Kulturní dům
Krojový ples Moravský Žižkov

19:00 10. Lašský bál Ostrava - Proskovice

29.1. Dětský krojový ples Šakvice

3.2. Staročeský bál Soběslav
Ples regionu Podluží Moravský Žižkov

4.2. 18:00 56. Slovácký ples Slováckého krúžku v Brně
Brno - Kongresové centrum

19,00 12. Slovenský bál Ostrava - KD Akord
19:30 18. Lašský bál Frýdek - Místek, Kulturní dům Válcoven plechu
19:30 57. Valašský bál Bystřice p/ Host., Společenský dům „Sušil“

Krojový ples Tvrdonice
Valašský bál Kozlovice - sál OÚ

19,30 22. Valašský bál Valašské Klobouky
20:00 9. Národní krojový ples Žďár nad Sázavou - Dům kultury 

11.2. 62. Valašský bál Liptál

17.2. 2. Folklorní  bál České Budějovice

18.2. Valašský bál Nový Jičín – DDM FOKUS
Dívčí vínek Kostice

19,30 Cimbál bál Valašské Klobouky-Poteč, sál „U Kollerů“
20,00 4. Krojovaný ples Dambořice - KD
20,00 30. Hanácké bál Kostelec na Hané - sokolovna    

70. Pošumavský věneček          Reprezentační chodský ples Praha

25.2. Dětský krojový ples Brno - Kulturní dům Rubín
Bál souboru Morava Ostrava-Hrabůvka

19,30 50. Moravský ples Praha - „Národní dům“ na Smíchově
Fašanková krojová zábava         Lanžhot

28.2. Staročeský ples Kovářov

18.3. XII. Reprezentační ples FoS Jánošík a VUS Ondráš
Brno - Kongresové centrum

Co dodat – pěknou zábavu a protančené boty, krpce, střevíce. Je z čeho vybírat.
M.Z

2006SEZÓNA PLESÒ A BÁLÒ JE  TADY ! ! !

V¯ZVA K ZAPLACENÍ
ãlensk˘ch pfiíspûvkÛ SPF v Brnû

Vážení a milí přátelé, s příchodem nového roku
2006 přichází i základní členská povinnost –
zaplatit členské příspěvky Sdružení přátel
folkloru v Brně. 
Výše příspěvku našeho členského souboru se
odvíjí od počtu osob v souboru. Do roku 1999
(včetně) činila:
Dospělí 30 Kč/osobu a rok,
děti do 16 let 10 Kč/osobu a rok.
Stejné příspěvky platí i členové-příznivci.
Je na místě pochválit soubor „Iskerka“, který
jako první zaplatil členské příspěvky za rok
2006. Bohužel asi čtvrtina našich členských
souborů nemá dosud zaplacené příspěvky ani
za rok 2005.
Vyzýváme proto všechny naše členy k uhrazení
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předvelikonoční půst. Někde zakončili o půlnoci
muziku „pochováním basy” (symbol toho, že
v postu si hudebníci nezahrají), jinde o půlnoci
pochovávali Baccha. Lidé věřili, že pokud budou
o masopustu tancovat přes půlnoc, objeví se mezi
nimi ďábel, často jako cizinec v zeleném kabátě.
O masopustních rejích z Čech i Moravy jsou
dochovány písemné zprávy již ze 13. století, i když
svátek je zřejmě ještě staršího data. Od středově-
ku mravokárci vystupovali proti rozpustilostem,
které se o masopustu děly, lidem to však nijak
neubíralo na dobré náladě. Kolem 18. století se
začaly pořádat zvláštní taneční zábavy, tzv. reduty.
Zpočátku byly přístupné jen vyšším vrstvám,
později všem zájemcům. První reduta v Praze se
konala v roce 1752.
Jak se počítá datum Velikonoc, Škaredé stře-
dy a Masopustu?
V kalendáři se vyhledá, kdy je měsíc v úplňku
poprvé po prvním jarním dnu (21. březen).
Velikonoce potom ten rok začínají v pátek po takto
vypočteném prvním jarním úplňku. Datum Pope-
leční středy se vypočte takto: od pondělka toho
týdne, ve kterém jsou Velikonoce, odečteme
40 dní a máme datum Popeleční středy. Masopust
potom trvá ode dne po svátku Tří králů - tj. 6.ledna
- až do úterý, které předchází Popeleční středě.     
Název Popeleční středa je od tzv. „udílení popel-
ce”. Popelec je popel ze starých ratolestí jehněd,
posvěcený na Květnou neděli předešlého roku.
Jak toto období přišlo ke svému pojmenování?
Možností vzniku názvu je vícero…
Moravské pojmenování fašank vzniklo zkomole-
ním německého Fasching.
Slovo karneval pochází z románských jazyků
a vzniklo - dle jedné možnosti - spojením slov
carne (maso) a vale (odejít), takže po spojení
dostaneme pěkný slovní útvar, vystihující situaci,
kdy bylo snědeno maso z poraženého prasete –
masonení.
Jiné vysvětlení najdeme v latinském „carrus nava-
lis” což znamená Loď bláznů. . Na Chodsku říkají
těm dnům „bláznivý dni". Už před 170 lety, za
časů Jungmannových, se výraz „blázniví dnové"
o masopustu užíval. 

Podle knihy Vlastimila Vondrušky 
„Církevní rok a lidové obyčeje” (str. 48-49) 
připravil  M. Zelinka

Dudy
v âechách,
na Moravû
a Slezsku
Nástin historie, rozšíření a návod na výrobu
včetně malé školy hry na tento tradiční
nástroj.

Další informace, včetně dotazníku zaměřeného na průzkum trhu, najdete na
http://www.dudy-gajdy.net

Vážení přátelé,

autorská dvojice

Pavel Číp

a Rudolf F. Klapka

připravuje vydání 

zajímavé publikace. 

Publikace vychází

vstříc všem 

zájemcům, kteří si

chtějí svůj nástroj 

sami naladit, opravit, 

postavit nový nebo 

se jen podrobně 

s dudami seznámit.

Publikace bude mít

160-190 stran 

a v případě 

Vaší finanční pomoci

na její vydání je možné

do ní umístit i Vaši

reklamu.

Víte,Ïe...
MASOPUST 
je lidov˘ svátek, kter˘ se slavil pfied
Popeleãní stfiedou?

Masopust je třídenní lidový svátek, který ve své
podstatě sice nemá nic společného s liturgií, ale
přesto je podřízen běhu církevního kalendáře.
Slavil se ve dnech předcházejících Popeleční stře-
dě, kterou začíná 40denní půst před Velikono-
cemi. Protože datum Velikonoc je pohyblivé, byl
pohyblivým svátkem i masopust.
Přípravou na masopust býval čtvrtek před maso-
pustní nedělí, nazývaný „tučný čtvrtek” či „tuč-
ňák”. Panovalo přesvědčení, že v tento den má
člověk jíst a pít co nejvíce, aby byl celý rok při síle. 
Hlavní masopustní zábava začínala o „masopustní
neděli”. Také toho dne byl oběd bohatý, ale
netrval příliš dlouho, protože se všichni chystali do
hospody k muzice. Někdy se tancovalo přímo na
návsi a tanec se často protáhl až do rána. Také
masopustní pondělí probíhalo ve znamení zábavy
a tance. V mnoha vsích se konal „mužovský bál”,
kam neměla přístup svobodná chasa; tancovali
jen ženatí a vdané.
Vyvrcholením masopustu bylo úterý. Toho dne
procházely vesnicemi průvody maškar, hrála se
masopustní divadelní představení, secvičená
obvykle žáky. Obchůzky masek neměly závazná
pravidla; záleželo na vtipu a pohotovosti „maška-
rádů”, jaké taškařice budou provádět. Masky byly
všude pohoštěny – něčím k zakousnutí a přede-
vším pálenkou a pivem, které ještě zvyšovaly roz-
pustilost a veselí. Bývalo však i několik tradičních
masek, které se objevovaly každoročně. Mezi ně
patřil např. medvěd, někdy vedený na řetězu med-
vědářem. Jinou tradiční maskou bývala tzv. klibna
(= šiml, kobyla, koníček), skrývající často dvě
osoby. Objevovala se i maska s jezdcem na koni,
Žid s pytlem nebo rancem na zádech, bába s nůší,
kominík se žebříkem, kozel a mnoho dalších.
Téměř všude končila masopustní zábava přesně
o půlnoci. Tehdy zatroubil ponocný na roh a rych-
tář či někdo z radních všechny vyzval, aby se
v klidu rozešli domů, protože nastala středa a s ní
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